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KIEN IRAS ESPERANTO ?

Sundube ni Ĉiuj solas, kien Esperant^ 

devas iri, noma al la venko,Sed de post kei, 
ka da tempo ia dubo iom post iom penetras en 

mian animon» la dubo Ĉu nuntempe Esperanto 
iras tien aŭ allen. Oni ĵus fierigis pri la 

oentjariĝo de la Internacia Lingvo, prokla- 
mis Ĉiudirekten la atlngaĵojn, montria fti la- 
tuta irondo la dismalfermitan pordon de laos, 
tonto... Sed ĉiu atentema observanto de la 
stato de la hodiaŭa Esperanto-movado povas 

facile konstati, ke io ne bone funkcias en 
la motoro, tio estas, en la movadaneco. La 
movado kvazaŭ stagnas duonkato,loke kaj die. 
La periado puSi la aferon en la ĝustan direk 
ton malfortiĝas Ĉi tie kaj aliloke. La kva- 
lito de la lingvouzo ne ĝenerale estas bona, 
versajne mankas volon ĝin regi. Iamaj entu- 
ziasmuloj jam ne emas helpi, kunlabori, pro 

pagandi, dejori. Kelkaj el ili jam ne dees- 
tas la kunvenoj, aliaj forlasis la movadon. 
La grupestraranoj estas preskaŭ diam la sa- 
maj, Ĉar tre malmultaj estas pretaj akcepti 
postenojn (problemojn),..

Jes, ho ve ! gekaruloj»

Kien iras Esperanto ?

ADONIS

J
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Kiel kutime en la monato Decembro ni festenis la Zamenhof-tago, ĉi-foje, dimanĉon la 
18°. tle samideanoj el diversaj lokoj de la provinoo aliĝis al la koncernaj aktoj, kiuj kon 
sist:.s, ankaŭ kiel kutime, meti florbukedojn aur la nomtabuloj de la estrato Esperanto an 
nia urbo kaj poste bankedo en famkonata restoracio, kie ni amuziĝis kaj kunkantis, rakon— 
tadis anekdotojn, ktp. Komencantino el Avil£s-a grupo "ANTAŬEN", deklamadis allogan ispe. 
rant in poezion.

Hia prezidanto, s-ano Santiago Mulda, kiu senlace jam gvidis plurajn kursojn de la 
Ling ro Internacia, antaŭ kelkaj semajnoj malfermis novan kurson en Avilds. La kurso • oka-
zas iau ĵaŭde, kio devigas lin veturi unu fojon semajne tien kaj reen.

Nia ankaŭ senlaca s-ano Julio Argile lleo, kiu estaa nia sekretario, prelegis lastatem 
pe ei tri malsamaj lokoj pri Esperanto, nome»

3n la komunuma servo Pumarin, antaŭ la najbaroj de tiu distrikto de Gijdn.
22n la kaftrinkejo "Deyna", en Gijdn, antaŭ la membroj de la klubo "La Alegria".
En la Teknika Instituto de Gijon, antaŭ ties lernantoj.

Pasis jam 10 jaroj de kiara Astura Esperanto-Asocio, kaj dank* al la provincaj univer 
sita tuj aŭtoritatoj, estis akceptita kiel membro de la Katedro "Jovellanos’’ de Universita 
ta Dutvaatigado. Icio estis por ni granda honoro kaj «raviga fakto.

Ni antaŭ kelkaj semajnoj rioevis la viziton de s-ano Nicolas Muniz, prezidanto de la 
Esperanto-grupo "ANTAŬEN", de Aviles. Gerte vi ĉiuj memoras pri tio, ke li gajnis ani,aŭ ne 
long», en la televida konkurso "3 x 4”, premio konsistantan el libroj en kaj pri Esperan— 
to ĝLs atingi la valoron de 300.000 pesetoj ! La libroj li donacis al la Kultura Servo de 
la magistrato de Aviles.

(daŭrigo de la paĝo 9 )

manĝis ĝis mallumo sur la gustuma romantika havenplaoo.

En la posta tago kelkaj el la novaj geamikoj akompanis min al la aŭtobuso, kie ni ne. 
volante adiaŭis. Kia avantaĝo per Esperanto povi konatiĝi kun nekonata lando, gvidata de 
ĝiaj propraj anoj !

ELISABETH VUU3MAN3
KOMUNISTA ■SPSRANTI3TA KOLEKTITO/KEK/
P* la 24» fti» la 27» de AOgueto 1989 j. okaso» en Ruse (norda 

garioj fi» regula Internacia KEK Konferenco sub la actoipaa pico,
PO8 SOCIALISMO,
POS Ejjpsuroo, esparantistoj por PLI BEU MONDO.
Caastpe:
Koramatoj-eaperantistoj kaj esperantistoj kun progresema konoe£ 

•1 Oriento kaj Okcidento.
m, KM por Bulgario, espera» ke cifero !8l da Ĉeestantoj1 atinga, 

dua la Kongreso de UEA en Varsovio 1987 j; estoa SUPERIGATA
Skribu al viaj korespondantoj pri la 6» regula Intarnacia KEK Kon 

anoo.
KEI por Bulgario orginisos tre interesajn ekskursojn tra turista 

gudo. Ciujn. klakigojn donas 1
KPERASTO-aooieto "LIBERO"! / KCMUUISTA ESPERANTISTA KOLEKTIVO 
P.X. 425 I 7000 RU33 j |kaj j P .K. 25 J 1309 - SOFIO

BULGARIO J l BULGARIO

DEZIRAS KORESPONDI

. S-ino JIVKA T. HRISTOVA
Ĉar As en, 9 
1000 Sofia (3UKMIiIA) 
Pri muziko, k.a.

. S-ro TIUO DOBREV GOŜEV
bla m vh - A ap. - 12 
kv "Hadĝi Dimitdr" 
1510 Sofia (BULGARIA)
Interesiĝas pri sporto, turismo, ruu. 

I ziko, naturaj vidindaĵoj, k.a.



3

OFICIALA

INTERŜANĜAS kaj RAKONTETOJN en la linio sub la foto

- Inter

- Inter
la sama teksto,- Inter

linio de la maldekstraInter

INSTRUMENTOJ.en la 41« linio de la maldekstra

nome:
s-roj

DE kaj ORGANIZINTOJ en la 49« kaj 50»s-roj

AFERO kaj TIAMA en la 14® linio de las-roj

la 18® linioRIGARDAS kaj HOMON des-roj en

APOTEOZOS kaj DION la 156 Unio deen

dejori en aliaj lokoj, 
linio de la maldekstra

linio de
linio de

- Inter 
pago.

- Inter

OBSERVANTO en la 7® linio de
PONTOLINGVON en la 2Ĵ®

KAJ kaj OPINIOJN en la sama linio
KIEL kaj
KIEL kaj

Policistoj apartenantaj al la lingvodefenda taĉmento "ZAMENHOF 
lastatempe la lingvoteroristojn, kies nomoj kaj cirkonstancaro aperas 
ii-subaj linioj.

Distrikto de "HELECO", n-ro'61
DE, kiu ne alkuris dejori inter s-roj KAJ kaj 0. 
de la paĝo 3.
LA, kiu sennecese deĵoris en pluraj lokoj, nome»

s-roj

La t.n. 
ie la titolo

La t.n.

KAJ kaj OPINIOJN en la samaj linio kaj paĝo, 
INTERŜANĜIS kuj RAKONTETOJN en la 4® linio de lu teksto

s-roj
s-roj 

lu menciita foto.
s-roj
s-roj
s-roj

tumno de la paĝo 4-

- Inter s-roj KIEL kaj 
lumpio de la paĝo 6.

Inter s-roj POR kaj PARTO en la 51®
- Inter s-roj DE kaj TEMPO en la 32® 

p»p> a.
Aldone al tio, la t.n. LA ne alkuris 

POR kaj TUTA en la 45»

la samaj kolumno kaj paĝo 
la maldekstra kolumno de la

kolumno do la

linioj de la sama ko.

dekstra kolumno de la

la maldekstra kolum-

la dekstra kolumno de

- Inter 
paĝo 6.

- inter
Imano.

- Inter
7.
- Inter

de la paĝo 8.
- Inter s-roj

sama paĝo.
La t.n. DE kaj LA, kiuj ne alkuris dejori inter s-roj KAJ kaj KUNFONDIN- 

en la 2® linio de la teksto sub la foto de la pago 3.
La t.n. SKRIBAĴOJN, kiu uzurpas la rolon de sia parenco SKRIBOJN en la 20® 

liljio de la maldekstra kolumno de la paĝo 4»
La t.n. STRATO, kiu deĵoras post s-ino KROLEtfSKA, anstataŭ sin meti

ta$ Si, en la 20« linio de la maldekstra kolumno de la pago 5»
La t.n. ILI, kiu uzurpas la metion de s-ro TIUJ en la 5® linio de la sa- 

kolumno.
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La t.n. ILIN, ilu uzurpas la notion de s-ro ONIN en la 28® linio de la sauna ko- 
lumno.

0
0
0
0
0
0

la t.n. ATMK’0, ilu uzurpas la rolon de sia parenco ARKEO en la 47p linio de la 
sama kolumno.

La t.n. SUFIĈOS, ilu uzurpas la profesion de sia parenco SUFICAS en la 8* linio 
de la datas tra kolumno de la page 6.

La t.n. ASIMILIGI, kiu uzurpas la lokon de sia parenco ASIMILI en la 1U8 linio 
de la sama kolumno.

AL, kiu ne alkuris deĵori iritas s-roj ĈU kaj MI en la 14B linio de la saLa t.n, 
ma kolumno.

La t.n, SE, kiu uzurpas la rolon de s-ro Kiu en la lasta linio de la sama kolum-
no

ANIMALA, kloa deĵoro en la 1» linio de la dekstra kolumno de la pago 7

0
0
0

La t.n,
ortas tute superflua.

La t.n. NEKONSTRUATA, kiu uzurpas la oficon de
21° linio de la sama kolumno.

La t.n. 'j.\ KUNIGITA, kiu uzurpas la metion de sia narenoo TREJNITA en la 30® li- 
nio de la sama kolumno.

sia parenco REKONSTlUITIii. en la

La t.n. AGNOSKO, kiu uzurpas la postenon de s-ro AGNOSTIKISMO en la 21® linio de 
la maldekstra kolumno de la pago 8.

Ia ensemblon RIGARDAS HOMOI? KIEL LA FILOS, kiu uzurpas la rolon de la ensemblo 
: RNĜARMS la HOMON KIEL JĵILCM en la 13® kaj 1.|» linioj de la sama kolumno.

La
la sama

t.n. VIVESTA, ilu aparas dufoje 3en la deviga finaĵo "j" en la 22® linio de 
kolumno.

Ia t.n, GiUEKTC, kiu deĵoras: men la devi;:.! finaĵo "j" en la sama linio,

La t.n. FCTOGRaPIGITA'T, kiu uzurpas la rolon de sia parenco FOTOGRAFITA!? en la 
J.r- kaj 34“ linioj de la sama kolumne.

Ia ensamblon 5 JABOĴIf POSTE, ilu uzurpas la oficon de la ensemblo POST 5 JASOJ 
en la 2< 8 linio de la dekntra kolumno de la saina pago.

la ensemblon CENT JANOJN DE SIA FOMDIĜO. kiu uzurpas la profesion de la ense.m- 
blo LA ^ĜON’ DE GEJ5T JAROJ en la 2>'3 linio de la sama kolumno

La t.n. "AGO", kiu uzurpas la metion de s-ro AGAO en la 20* kaj 28» linioj de la

KUNSENTU, kiu uzurpas la rolon de s-ro KONSENTU en la 26® linio de lana

DOMMASTRO, kiu uzurpas la postenon de s-ro KASTRO en la lasta linio det.n.
pago kaj en la 1» linio de la pago 11, ĉi-tie dufoje.

t.n. ENMASONIGI3, kies tasko en la linio de la sama pago estas nekomprena

t.n, TOMBO, kiu neloge sin ornamas per la finaĵo **nM en la 11» linio de lasa

Post unutaga restado de tiuj deliktuloj en la PIV (Punaj Instalaĵoj por Vortfu- 
Sistoj) kaj ricevinte po kvin batojn per la kvin pintoj de la verda stelo sur iliajn 
vi rtojn, ili estis tuj liberigitaj.

&
Ssoerburgo, la 19-an de Decelbro 1988« 

LA Ĉ3FK0MISAR0,

Al Zibjades

ORNAMU VIAN LIBROŜRANKON KAJ PLIRIĈiGU VIAN 

BIBLIOTEKON PER "ASTURA BUKEDO", LA LIBRO, KIUN 
VI POVAS AĈETI ĈE NI. PREZO: 650 PESETOJ

0
0
0
0__________________ ________________________________
00000000000000000000000000000000000000^?
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i ne scian Ŝu por ekster- 

1 undarioj li .1 ornado de la 

hispana lingvo povos aŭ no 

rezulti malfacila tasko. 

Tauen, rni no duban,ke al-

sin santos konfuzitaj en pli

•«icklp* *qj>

menafl ili

ol unu okazaĵo. La hispana lingvo estas 

tre vortoriĉa kaj ofto oni adaptas vor- 

tojn devenantajn el fremdaj lingvoj, kd- 

el ektemple cl la franca aŭ ongla kaj, 

konsekvence, pliriĉiĝus ĝia vortaro.Sk- 

zistas en ĉi tiu lingvo nia tro multe da 

ainoniooj, kiujn oni uzas sendiskrimine 

dum normala konversacio, kio, komprene- 

ble, oka»igne malfacilaĵojn. Sed malfa- 
oilaĵioj ekzista» ne nur por eksterlanda

■f L
noj, sed ankaŭ por enlandanoj,5ar la his, 

pana lingvo havaa diversajn nuancojn, ki_ 

uj devigas ofte dubi pri la maniero pa- 

roli aff skribi korekte tiun aŭ ĉi tiun 
vorton. Ĉe ni perdiĝis la sono de la li. 

tero V, kaj ĝi nun estas prononcata ki- 

el la B. Eĉ se iu intencas ĝin prononci 

kiel en fremdaj lingvoj, tuj 11/51 estos 

akuzata kiel pedanta. Tiel do, vortoj kl 

el VACA (elp, vaka»bovino) aŭ BACA (elp. 

baka-aŭtomobila'aupra pakaĵejo)sonas «a 

rne kaj la skribado da urbaj nomoj tiel 

konataj, kiel Bilbao kaj Vitoria, povas 

okazigi ortografiajn erarojn.

Ankaŭ pri la uzo de la Literoj G kaj 

J eksistas konfuzo, ĉar ambaŭ sonas aa- 

ma antaŭ literoj E aŭ I, kaj tre ofte oni 

vidas la vorton "garaje” (garaĝo) skribl- 

tan kiel en la franda»«garage».

Diversaj aliaj nuancoj, propraj al la 

hispana lingvo, povas ankaŭ konfuzi enian 

dajn kaj eksterlandajn homojn. Ĉe ni es- 

tas kutimo diferencigi personojn utiligan 

te vortojn, kiel ekzemple TU kaj USTED,ki 

es traduko al la E-lingvo pezus esti Cl 

kaj VI, aŭ iliajn komplementajn TUTO,SUTO 

(CIA, VIA) kaj pluralojn kaj derivaĵojn 

respektivajn. Kiam la parolanto aldirek- 

tiĝas al unu aŭ pli da personoj maljunaj, 

nekonataj aŭ kun supera rango, li uzas la, 
vortojn USTEŬ nC U3TEDE3 (VI)) tulon, «a 

oni aldirektiĝas al familianoj oni uzaa ne. 
pre la vortojn TO aŭ VOSOTROS (1).

Ĝi tiuj reguloj regas por ĝeneralaj 

okazaĵoj, kvankam ofte oni tanĝas la or- 

don establiĝita!!. Ekzemple, ekzistas kel- 

kaj landoj hispanopar dantaj, kie la ho- 

moj kutimas uzi la vorton TU (Cl) ldan ili 

parolas kun unu sola el siaj familianoj aŭ 
konatuloj. Tamen, se ili parolas kun du aŭ' 

pli el tiuj, kvankam temu pri filoj de la 

parolant/in/o, ili ĉiam uzas la vorton US 

TEDE3 (VI, kiel pluralo), ĉi tie en Hispa 

nio, estas kelkaj lokoj en la andaluzia re 

giono, kie kutime eatas uzata la vorto US 

TED aŭ USTEDES (VI), kvankam parolant/in/ 

o/j kaj aŭskultant/in/o/j estu -parencoj . 

Tio, miaopinie, kontribuas konfuzi la ko- 
o
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pana
ma'

vere

mencant/in/ /jn en la ellernado da la hie. 

lingvo, Sed "Hispanio estas malsa- 
teksta.i slogano, kaj certe, ĉi-foje, 
pravas,
Do, kis L jam dirite, kiam oni uzas 

la vorton Tl aŭ alia el ĝi devenanta,ĉa^ 
nas ke la p. ."olant/in/o/j kaj aŭskultant/ 

in/o/j estas; familianoj, geamikoj, egal- 
rajtaj homo, aŭ simile. Tamen,ne ĉiam ĉi 
tiu regulo 3 lenumigas, ĉar ekzistas pri- 
vilegiuloj, des financa situacio perme- 
sas al ili ; igi servist/in/o/jn, kaj ne- 
niam forgesai meti la vorton TU kiam ili 
parolas kun iliaj servistoj,kvankam tiuj 
servistoj estu tre maljunaj. Ankaŭ kiu 
ajn riĉulet/Ln/o aŭ eatr/in/o Ĉiam aldi- 

rektiĝos al personoj, kiujn ili konside— 
ru siajn subul/in/o/jn socie aŭ labore, 

per la vortoj TU kaj VOSOTROS. Sed se vi 
estas tiu persono malpli favorata de la 
sorto, ne intencu reciproki tiun trakto- 
manieron. Dlo savu vin !, ĉar li/ĉi tuj 

montros seriozan mienon aŭ admonos al vi 
per vortoj tiaj, kiaj»

-"Ĉe kiu tablo ni kune mangis ?..."

Sed se vi ne komprenas tiun espri- 
mon, baldaŭ oni klarigos al vi»

-"kiel VI ci-diras al mi..."
Si tiu n ja estos dirita uzante spe. 

cialan prononcadon, kvazaŭ kraĉanta la 
vorton.

Ĉe mia kontoro eatas sufiĉaj "olata 

ruloj" el tiuj, kiuj havas tiajn citit- 
ajn "virtojn". Tamen, mi rakonto» anek- 
doton pri unu ol ili,pro la Soka kaj kon 
traŭdlra kreita situacio. Iain, tiu "els- 
tarulo" avertis lian sekretariinon»

-"Alvoku telefone mian edzinon kaj 
diru ke mi hodiaŭ ne iros tagmanĝi. Kiam 
oi parolu kun Ĝi, ne forgesu ci-diri al 
Ĉi".

Tiel aĝis la sekretariino kaj poste 
Ĝi, amikino mia, rakontis al mi pri la

konversaoioj kaj kun la eatro kaj kun lia 
edzino. Si diris»

-"Aŭskultu, kiel simpatia kaj dcli- 
kata eatas sinjorino B. Mi kaj Ĝi longe 
intorparoladia telofone kaj ni ci-diris 
unu la alian. Eatas Ĝi tiel edukita !

Mi demandis»
-"Cu Ĝi estas amikino via ?"
-"Ne - Ĝi respondis - sed tion or- 

donis al mi S-ro A.
Tiam mi denove demandis:
—"Ĉu vi ankaŭ oi-diras al via ostro?

-"TUTE NE t - Ĝi ekkris - Ĉu vi fre. 
neziĝis ?

-"Ne, mi ne frenezigis - mi respon- 
dis - aŭ almenaŭ tion mi opinias.Sed oka 
zas, ke mi komprenas nenion. Cu vi ne ha 
vas pli da konfidon al via eatro,kun kiu 
vi Ĉiutage dum jaroj laboras, ol al tiu 
sinjorino kiun vi vidis neniam ?

-"Ho, jes, kompreneble - Ĝi respon- 
dia -, sed mi ne kuragas lin ci-diri,ĉar 
li estaa tiel serioza... kaj ne forgesu 
kd mi estas nur lia sekretariino...

—"Jes, mi konscias ke vi estas 
sekretariino - mi respondis - ne lia 
vintino aŭ sklavino. Kiel li ne agas 
me kiel vi ? Respekto devas esti recipro 
ka, ĉu ne ?*•

-"Jes, sed, kion fari ?"- Si balbu- 
tia.

Jen la alia flanko de ĉi tiu afero. 
Ĉu TU, ĉu USTED ? Jen la demando,kiel di 
rua Hamleto.

Miaopinie, no ĉio konsistas en trak 
tl unu la aliulojn per la vortoj. TU aŭ 
USTED (Cl aŭ VI). Kio vere interesaa es- 

tas ke ni sciu adekvate respekti tiujn 
aliulojn, aŭ aliamaniere dirite,ke ni es, 
tu personoj, nur personoj,en. la vera sen 
eo, ke tiu vorto enhavas.

(t) VOSOTROS» pronomo, pluralo de dua persono,
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^Itaj (Beatnikoj el

O
... jf&ederlan&o

dan 
lai!

Per informoj de la fervojoj mi 
iri trajna al Irdn kaj aventure

Aeroplane oni povas atingi la 
parton de' la lando laŭ "Madrid 
sufiĉe longa, kosta kromvojo.

eoidinte post la propra- 
landa kongreso pasigi fe_ 
riojn en Asturio (Hispa- 
nujo), mi skribis la tie 

loganta korespondamiko por
informoj pri restado en Esperantista ron 
do. Lia respondo nur diris i "venu",do ml 

informigis pri la vojaĝebloj.

tis

nsporti" la lastajn 500 kilometrojn 
rezervis lokon en la trajnoj, do la sola 
malfaoilaĵo povis sin kaSi en la trajn£- 
anĝo en Parizo. Tamen je 10 hOO nokte su 
fiĉu 54 minutoj por atingi la trajnon de 
la "Gare d•Austerlitz" per la metroo

ZEajdiiĉĉ
la "Gure du Nord". Antaŭ 15 jaroj ml kona 
tigis kun la Pariza metrosistemo,sed pos- 
te mi neniam vizitis la urbon. Ne bone re. 
gante la francan, mi helpe de la angla lin 
gvo sukcesis, kvankam lastmomente,trafi la 
trajnon al Irun en kiu trovigis la por mi 
rezer^zita kukejo. Ĝis la alvenhoro je 

30 matene mi povis senzorge ripozi.

En Irŭn mi eltrovis ke nur je 10 
iras aŭtobuso al "Gijĉn" (iliRon), mia 

ribazo. Mi telefonis tien kaj poste elpro 
fitis la du atendhorojn sunumante en la 
tre varma hispana suno.

Tra la belega verda montara landpar 
to kun tre allogaj panoramoj ..al la maro 
serpentumas la longa bone pavimita vojo 
laŭ kiu tamen nur je la 7h3O vespere mi 
atingis la vojaĝcelon. Ĝoje ridante,la a-



HI3PAHUJS

Kvankam mi ne parolas la hispanan,cni

fZJS»

lptis ĝin

Sed ne nur la strando allogis min.La 
urbo havas vizitindajn lokojn.Batas agra- 
ble promeni tra la stratoj. La societemaj 

hispanoj kreas etoson en kiu fremdulo sen 
tas sin komforta.

En la muzeo "Jovellanos", proksime 
al la plaĝo, tre mirigis min la tutvan— 

da alta reliefo de Sebastian Miranda,kiu 
90-jaraj en 1.975 mortis en Parizo.En la 
tre realista skulptaĵo rolas dekoj da 
personoj 
vivintaj 
kaj anko. 

rail viv- 
antaj,k± 

uj poze 

figuras 
bildojn 
el la ti 
ama ĉiu- 
taga vi- 

vo.La ar 

tisto aku-

miko afable bonvenigis min ĉe la buahalt- 
ejo kaj preskaŭ tuj invitis min al la kiu 
ba kunveno je 8 h 00 !

Kvankam vojaĝinta pli ol 27 horojn,mi 
ne povis rifuzi la peton. Tiel okazis ke 
jam 8h 15 amike akceptis min dek anoj de 
la Astura Esperantogrupo atendinte kun ben 
vena trinkaĵo sur hispana teraso. Do bona 
komenco de 15-tagaj-ferioj. Sekvis gaja, 
vigla parolado kaj fine jam kun plezuro an 
ticipis la revidon je nur kelkaj tagoj pos 

ĉar la klubanoj povas ĉeesti kunvenon 
fojojn semajne !

Gijĉn estas vigla ĉemara urbo kun 

300.000 logantoj. Du kilometrojn laŭ la goi 
fa bordo etendigas la pura sabla strando 

"playa de San Lorenzo". Tie mi povis regu 
Ie gui sunumadon, logante en distanco de 
nur dek minutoj piede. 

tamen klopodis kontakti kun mi, eĉ bon- 
vole uzante la (pruntitan) hiop§na-eape 

ranta-vortarston. Solo de la angla kaj 
germana apenaŭ valoras ĉivojago. La "an 
gla estas mondlingvo'' por mi totale per 
dis la kredintecon po3t kiara mi konsta- 
tis, ke en dekkvin tagoj, mi povis uti- 
le uzi tiun lingvon nur en turistra 
oejo kaj en banko, kaj en la lasta 
eĉ devis venigi anglapardanton por 
vi min.

Rigardo tra la urbo sub esperantl- 
ingva gvidado konatigis min kun la feri 

loko. La oentro trovigas ĉe malgranda 
sporthaveno, kie kuĉas ĉefe plezurboat- 
oj, dum en la 
granda haveno 
enormaj gruoj

periferio situas la pli 

"El Musel", kie imponas la 
bezonataj por larĝigi la 

oceanĉipojn per komercvaroj. Al la 
enta flanko urborande diverspecaj 
doj vivas en parko, kiij en subĉiela 
zeo videblas antikvaj konstruaĵoj.
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mon-

kona-

en 1931 kaj 1932, Kanue de militporforto 
ĝi detrulglB, sed en ’ 71-'72 li denove fti- 

ris la tutan laboron laŭbaza de la resta 
Joj kaj fotoj.

Konstruajoj kun interesaj fasadoj,ĉi 
uapeoaj butikoj kun belaspektaj montrofe. 
nestroj kaj afablaj butukistoj, kaj cer- 
te no lasta la multaj invitaj terasoj kaŭ 

zas, ke oni povas multajn sunajn horojn 
pasigi, vagante an la stratoj.

Mia gastiganto, havonte multajn ami_ 
kojn, telefone informis ilin pri la . ne- 
derlanda gastino, kaj ĉiu laŭvice pretis 
ĉu gvidi en sia urbo aŭ ekskursi tra la 
verda montara Ĉirkaŭaĵo. Ĉuante la belan 

naturon, oni samtempe ne povas ne rimar- 

Id. la diversajn historiajn kulturaĵojn . 

Vizitante pregejon kaj palaoon el la ja- 
ro 845° kaj’ dum paŭzo ĉe bele situanta r£ 
mana ponto, oni vere sin povas imagi en 
jam longe forpasinta epoko. Tre valoras 
iri al la pli enlanda Covadongamontoj.ua 

nur Ĉar survoje vidindas la Covadonga ba_ 
ziliko kaj ĝia samloka "Sankta Kavo",sed 
guigas la veturado al la pli altaj
toj inter kiuj kuŝas la du lagetoj ” Er- 
oina" kaj "Suoi". Aŭtovojo krom la 
ta bildo de promenantaj bovinoj ĉiokaze 
ankaŭ geporkoj. Reire oni regalis nin al

vere festa fiSve spermanĝo en Ribadesella.

Proksime al ties haveno la 129de Apri. 
lo 1968 grupo da studentoj hazarde trovis 
eniron da kaverno, poste nomita "Tito Bus. 
tilio", laŭ la nomo do unu el ili, kiu en 
sportakcidento mortis nur kelkajn semaj- 
nojn posto. La groto montrigis esti impre, 
sa prahistoria. Gi estas vizi tebla,kaj tre 
indas fari tion.

Admirinde formiĝis imponaj figuroj, 
kiuj jen similas pratipa besto, jen vando 
eiluotas fantomon.

Malgraŭ ko rnla gnstigant
bona kuiranto, sukcesis servi ruultdivors- 
ajn hispanajn manĝaĵojn, neforgesebla es- 

tas 'hispanmaniere manĝi fiŝojn kun pano 
Icaj cidro en unu (aŭ pli !) el la ĉarmaj 
fiŝkaptishavenoj. Tion ni foje faris en 
Luanoo kaj, kioi kulmino de miaj fbrioj , en 
la pitoreska haveneto Cudillero,kie la ruĝ 
tegmentaj dometoj gaje ornamas la rokojn. 
En proksima ripozloko mi estis alparolan- 
ta junan paron, vojaĝanta en germana aŭto 
kaj ilin ni revidis en Cudillero. Montri- 
ĝis ke ili estae CeHoj, kiuj loĝas en Ger. 
monujo. Do ili inter si parolas la defian, 
mi kun ili parolis la germanan kaj kiam la 
hispanaj geamikoj partumis, ili uzis la. pro - 
pran lingvon dum mi kun la lastaj utilis 
esperanton. Tamen en bona etoso iii kune 

(daŭrigo sur la paĝo 2)

t®

Covadongamontoj.ua
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laA ANASIDO PAGO
i nomia ĝin Paco, sen 
soli Ĉu ĝi estis mas- 
klo aŭ femalo.

Temas pri simpatia bes. 
teto. Si naskiĝis el

iu ovojkiel ĉiuj anasoj kaj cs. 
teraj ovuloj.

Ĝi ne konis patrinon, ĉar 

kaj ĝi kaj ĝiaj gefratoj estis 
kovitaj per kovilo kaj vendi- 
taj kiel eble plej baldaŭ ape- 

naŭ naskigitaj.

Unu el miaj du fratoj ĝin 
aĉetis por «i on foirejo, kiam 
mi estis ankoraŭ dek unu jar- 

ojn aĝa infano, kaj dum unu mo, 
nato de tiu soaero ĝi estis tre 

fidela kunulo kaj amiko mia.Mi 
guis rigardante ĝiajn graciajn 

movojn, pepanta gaja kiam ĝi es_ 
tis fle mi kaj trista, kiam mi 
devis foriri.

Mi povis distingi kaj kla. 

sifiki eĉ kvar malsamajn pepa- 
dojn ĝiajs

- KUIK, KUIK, KUIK... Ki- 

ani ĝi sin sentis sola, ĝi Ĉiam 
pepadis tiele.

- KUIKUIK, KUIKUIK, KUIKU 
IK... kiam ĝi sentis teruron.

- KUIKUIK, 'KUIKUIK, KUIKU 

IKUIK...kiam ĝi kuradis post mi 
aŭ alia persono.

- KUIKUIKUIK, KUIKUIKUIK, 
KUKUIKUIK...Kiam ĝi estis man— 
ganta aŭ sin lavanta, ĝi uzis 

nepre <51 tiun pepadon,sed pro- 
nonoante tre mallaŭte, kvazaŭ 
susurante aŭ parolanto kun si 

mem.

Gia dormoĉambro estis mez 
granda kartona skatolo kaj tie 
mi ofte metis ĝin dura miaj el- 
iroj for de la domo.En tiaj o— 
kazintaĵoj mi povis aŭdi ĝiajn 
pepajn plendojn.

La plumoj de mia amiketo 
estis brunkoloraj kun malhela 
rekta mallarĝa linio laŭlonge 

de la korpo, inkluzive delaka 
po ĝis la vosteto, fii posedis 

fortajn nigrajn piedojn,nigran 

bekon kaj du flugiletojn, kiuj
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kaŭzis ridon kiajn gi ilin movis.
La domo, lde mi somerumis 

tiun jaron lokigas en urbeto tre 
malproksima de mia normala loĝ- 
loko kaj tien mi devis translo- 
kigi aŭtomobila.

Tiu estis la unua vojago de 
Paco kaj ankaŭ la lasta, Ĉar je 
la reveno en nian urbon, pro la 
komenco de la lernojaro, ĝi rea. 
tis tie, ĉe la korto de geami- 
koj, ĝis la venonta somero, oni 
diris al mi.

Tiu monato tre rapide pa- 
sis por mi,kiel rapide pasas la 
tempo kiam ni ferias aŭ estas.fo. 
lidaj.

Je la adiaŭo,Sajnis al mi, 
ke el la okuletoj de Paoo ĉpru- 
ois larmetoj, eble ĉar tio oka- 
zis al mi, sed, certe, ne povis 
okazi tiel, kiel mi pensis, ĉar, 
versajne,la birdoj ne havas lar 
modukton.

Fine de Decembro de tiu sa 
ma jaro mi telefone vokis niajn 
geamikojn, por scii kiamaniere 
disvolvigis la vivo de mia ami- 
keto ĝis tiu dato kaj tian ni ko, 
nis sciigon pri la terura veros 
Ĝi ne antaŭlonge forpasis I1

Mia ĉagreno tiam ne konis 11- 
mon.
Mi longe pensadis pri lakaŭ_ 
zoj de tiu forpaso kaj neis 
akcepton de la kruda vero.
Mi venis fine al la konklu- 
do, ke ĝia forpaso estis tre 
oportuna kaj en mia infana 
menso ĝermis la ideon,ke gitutcerte taŭgis kiel Kristnas- 

ka manĝaĵo por niaj geamikoj, 
eble kun la kunkulpuleco de mi- 
aj gepatroj.

Mia ĉagreno daŭris kelkajn 
tagojn kaj dum tiu tempo mi eĉ 
ne volis manĝi.

Miaj gepatroj,konstatante 
la malbonajn tagojn de mi tra- 
vivitaj, promesis aĉeti por la 
venonta somero alian anasidon 
por ke mi ludu kun ĝi, sed mi 
ne akceptis ilian proponon.Saj, 
nis al mi kvazaŭ mi perfidu la 
memoron de tia kara amiketojda 
estis por mi Paoo, majstro mia 
en kelkaj aspektoj, ĉar ĝi ko- 
nigis min la veran valoron de 
la amikeco.

Hodiaŭ, mi, jam plenkres- 
kinta viro, ankoraŭ rememoras 
tiun malproksiman travivaĵon 
okazintan dum mia infaneco kaj 
pensas pri la granda homa arabi— 
cio atingi la feliĉon per kiu 
ajn rimedo, sen konscii, ke la 
vera feliĉo ekzistas en la mai. 
grandaj detaloj de la ĉiutaga 
vivo.

Almenaŭ mi, tiun someron, 
estis senmezure feliĉa.

Kial povis okazi - mi de- 
mandis min se ĝi estis sana

(i) Baoo (elp. Pako)» Mallongigo do hispana vira nono (.aparanta Franoiako)

IDOLO
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BULGARA PANO "PITRA"

INGREDIENCOJs 5
1
2

c.

1

2

1

dl. da acida lakto.
ovo.
supkuleroj da helianta aŭ 
oliva oleo.
tekuleroj da sukero, 
tekulero da salo(ne tute ple 
na).
tekuleroj da natria bikarbo- 
nato.
kg. da faruno (iomete restas)

PREPARO t Batu bone la acidan lakton kun la 
ovo, oleo, sukero kaj salo kaj poste aldonu la fa- 
runon, en kiu estas miksita natria bikarbonato.

Kirlu ĝis kiam estiĝas densa pasto,kiu ne al_ 
gluigas sur la fingroj. Tiam,sur iom da faruno,kne 
du la paston ĝis kiam ĝi estiĝas glata bulo.

Sur platbakujo (ŝmirita per helianta oleo) , 
Per forko faru truetojn supre loajplatigu la bulon. 

Ŝmiru per akvo.

kaj
Post bakado 

butero. Kovru
de- la pano ŝmiru ĝin per akvo 
per, pura papero kaj tuko.

ĝis kiam ĝi estas varme- 
mielo kaj

Oni manĝas "Pi-tican"
Tre konvenas al ĝi fromaĝo, butero,ta 

dolĉaĵoj

BONAN APETITON f

(D ĉar, Ĉi-foje,Ni forviŝis la nomon de nia kutima kuiristino Pilar, 
temas pri kunlaboraĵo sendita de amikino Bojana Prodanova el Bul- 
gario, kiu ankaŭ en sia hejmo estas kuiristino.


